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1. Hysbysiad Statudol  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hysbysiad statudol i gynyddu lleoedd disgyblion yn Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas. 

Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 
 

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM 
 
Rhoddir hysbysiad yn unol ag adran 41 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 a'r Cod Trefniadaeth Ysgol fod 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, ar ôl ymgynghori â’r unigolion sy’n ofynnol, yn cynnig cynyddu lleoedd disgyblion yn Ysgol 
Gynradd Gymunedol Lôn Barcas, Lôn Barcas, Wrecsam, LL13 9TP  o fis Medi 2020. Bydd lle yn yr ysgol yn y pendraw i 315 o 
fechgyn a merched tair i un-ar-ddeg oed a 45 o Blant Meithrin. Mae'r cyfyngiad statudol ar faint dosbarthiadau babanod, sef 30 
disgybl, yn berthnasol i’r dosbarthiadau derbyn, blwyddyn 1 a blwyddyn 2. 
 
Cynhaliodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gyfnod o ymgynghori cyn penderfynu cyhoeddi'r cynnig hwn. Mae adroddiad 

ymgynghori sy'n cynnwys crynodeb o'r materion a godwyd gan y rhai yr ymgynghorwyd â nhw, ymatebion y cynigwyr a safbwyntiau 

Estyn ar gael ar wefan yr awdurdod lleol, yma https://www.wrecsam.gov.uk/welsh/consultation_w/schools/barkers_lane.htm.   

Bwriedir gweithredu’r cynnig fesul cam gan ddechrau ym mis Medi 2020 fel a ganlyn: 

 

https://www.wrecsam.gov.uk/welsh/consultation_w/schools/barkers_lane.htm
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Cam 1 – Ar 1 Medi 2020 bydd yr ysgol yn cynyddu’r nifer a gaiff eu derbyn o 30 i 45 o ddisgyblion ar gyfer y dosbarth Meithrin ac o 
30 i 45 o ddisgyblion ar gyfer y dosbarth Derbyn ar gyfer mynediad pob blwyddyn.  Bydd yr holl grwpiau blwyddyn presennol yn 
parhau yn 30. 
 
Cam 2 – Ar 1 Medi 2021 bydd hyd at 45 o ddisgyblion yn cael eu derbyn i’r dosbarth Meithrin a hyd at 45 o ddisgyblion yn cael eu 
derbyn i’r dosbarth Derbyn.  Bydd y disgyblion presennol yn y dosbarth derbyn yn symud ymlaen i Flwyddyn 1. 
 
Cam 3 – Ar 1 Medi 2022 bydd hyd at 45 o ddisgyblion yn cael eu derbyn i’r dosbarth Meithrin a hyd at 45 o ddisgyblion yn cael eu 
derbyn i’r Dosbarth Derbyn a bydd y disgyblion presennol yn symud ymlaen i Flynyddoedd 1 a 2.  
 
Cam 4 – Ar 1 Medi 2022 bydd hyd at 45 o ddisgyblion yn cael eu derbyn i’r Dosbarth Meithrin a hyd at 45 o ddisgyblion yn cael eu 
derbyn i’r Dosbarth Derbyn a bydd y disgyblion presennol yn symud ymlaen i Flynyddoedd 1, 2 a 3.   
 
Cam 5 – Ar 1 Medi 2023 bydd hyd at 45 o ddisgyblion yn cael eu derbyn i’r Dosbarth Meithrin a hyd at 45 o ddisgyblion yn cael eu 
derbyn i’r Dosbarth Derbyn a bydd y disgyblion presennol yn symud ymlaen i Flynyddoedd 1, 2, 3 a 4. 
 
Cam 6 – Ar 1 Medi 2024 bydd hyd at 45 o ddisgyblion yn cael eu derbyn i’r Dosbarth Meithrin a hyd at 45 o ddisgyblion yn cael eu 
derbyn i’r Dosbarth Derbyn a bydd y disgyblion presennol yn symud ymlaen i Flynyddoedd 1, 2, 3, 4 a 5.   
 
Cam 7 – Ar 1 Medi 2026 bydd hyd at 45 o ddisgyblion yn cael eu derbyn i’r Dosbarth Meithrin a hyd at 45 o ddisgyblion yn cael eu 
derbyn i’r Dosbarth Derbyn a bydd y disgyblion presennol yn symud ymlaen i Flynyddoedd 1, 2, 3, 4, 5 a 6.   
 
Bydd yr Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas arfaethedig yn parhau yn ysgol gynradd gymunedol.  Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam, fel Awdurdod Lleol, fydd yr awdurdod derbyn.  Ni wneir unrhyw ddarpariaeth ar gyfer dewis ar sail dawn na gallu. 
    
Bydd gan yr ysgol ar ei ffurf newydd le i 315 o ddisgyblion a lle i 45 o blant meithrin rhan amser.  
 
Ymdrinnir â chludiant ar gyfer disgyblion drwy gyfeirio at Bolisi Cludiant Ysgol yr Awdurdod Lleol.   
 
Mae manylion Polisi Derbyn a Pholisi Cludiant Ysgol yr Awdurdod Lleol ar gael ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar 

www.wrecsam.gov.uk 
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Cyfnod Gwrthwynebu 
 
O fewn cyfnod o 28 diwrnod i ddyddiad cyhoeddi'r cynigion hyn, hynny yw erbyn 11 Ebrill 2019, gall unrhyw un wrthwynebu'r cynigion.  
Dylid anfon gwrthwynebiadau at y Pennaeth Addysg, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Stryt y Lampint, Wrecsam LL11 1AR. 
 
Llofnod  
 
Pennaeth Addysg Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, sef yr Awdurdod Lleol 
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1.1 Cyhoeddi’r Hysbysiad Statudol  
 

Ar 14 Mawrth, cyhoeddodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yr Hysbysiad Statudol mewn perthynas â’r cynnig i gynyddu nifer 
y Lleoedd i Ddisgyblion yn Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas.  
 
Roedd cyhoeddi’r Hysbysiad Statudol yn nodi dechrau Cyfnod Gwrthwynebu ffurfiol 28 diwrnod a ddaeth i ben ar 11 Ebrill 2019. 
  
Cyhoeddwyd yr Hysbysiad Statudol yn unol ag Adrannau 41 a 43 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 sy'n ei 
gwneud yn ofynnol i gyhoeddi Cod Trefniadaeth Ysgolion 2013 ac i roi arweiniad i gyrff perthnasol (Gweinidogion Cymru, 
Awdurdodau Lleol, Cyrff Llywodraethu).  
 

Roedd modd gweld Hysbysiad Statudol drwy’r wefan ac anfonwyd dolen at yr holl rai yr ymgynghorir â nhw drwy e-bost.  

Cyhoeddwyd yr Hysbysiad Statudol ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam hefyd. 

https://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/consultations/schools/barkers_lane_statutory_notice.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/consultations/schools/barkers_lane_statutory_notice.pdf
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Isod mae’r rhestr o’r rhai a dderbyniodd gopi o’r Hysbysiad Statudol gan eu bod yn rhan o’r ymgynghoriad, yn unol â'r Cod 

Trefniadaeth Ysgolion. 

2.  Rhestr o’r rhai yr ymgynghorwyd â nhw 
 
o Yr awdurdod cynnal arfaethedig, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (Bwrdd Gweithredol).  
o Awdurdodau lleol eraill, gan gynnwys Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Sir Ddinbych. 
o Cyrff Llywodraethu holl ysgolion cynradd canol tref Wrecsam. 
o Rhieni (a darpar-rieni, lle bo modd), gofalwyr a gwarcheidwaid. 
o Gweinidogion Cymru. 
o Aelodau Cynulliad: AC Llŷr Gruffydd, AC Lesley Griffiths, AC Mark Isherwood, AC Ken Skates. 
o Aelodau Seneddol: AS Susan Jones, AS Ian Lucas. 
o Estyn. 
o Undebau llafur addysgu a staff sy'n cynrychioli athrawon a staff eraill. 
o GwE. 
o Yr Eglwys yng Nghymru.  
o Yr Esgobaeth  
o Adran Gludiant Cyngor Wrecsam. 
o Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd. 
o Cynghorau Cymuned 
 

 

 

Nid yw'r rhestr a ddarperir uchod yn gyflawn.  Mae Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (Adran 48) yn gofyn bod 

yr Awdurdod Lleol yn ymgynghori â’r fath bobl sy’n ymddangos yn briodol iddynt cyn ystyried cyhoeddi unrhyw gynigion. 
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3. Gwrthwynebiadau  
 

Rhwng 14 Mawrth 2019 ac 11 Ebrill 2019, cafwyd 12 ymateb ysgrifenedig gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.  
 
 
O’r 12 o ymatebion a gafwyd, roedd 11 yn ymatebion unigol (9 gan drigolion, 1 gan Gynghorydd / preswylydd ac 1 gan y Cyngor 
Cymuned) ac roedd 1 yn ddeiseb yn cynnwys 24 llofnod gan 12 o anheddau preswyl.  O’r 12 o anheddau preswyl hyn, roedd 2 
wedi dilyn hyn gan gyflwyno ymateb wedi’i ddyblygu ac maent wedi eu cynnwys yn yr 11 o ymatebion unigol.  
 
O’r 11 o sylwadau / ymatebion unigol, nid oedd 2 yn wrthwynebiadau, felly derbyniwyd 9 Gwrthwynebiad unigol ac un ddeiseb 
dorfol.   
 
Roedd y rhan fwyaf o’r gwrthwynebiadau gan drigolion eiddo cyfagos. Cafwyd 1 sylw gan Gyngor Cymuned Acton.  Ni chafwyd 
unrhyw wrthwynebiadau gan Gyrff Llywodraethu’r ysgolion nad ydynt yn destun y cynigion hyn.  
 

Budd-ddeiliad/ Ymatebwyr Nifer yr Ymatebion a 
Dderbyniwyd 

Rhieni  0 

Trigolion eiddo cyfagos 9 unigol 
1 Deiseb gyda 24 llofnod 

Cynghorydd/ Preswylydd 1 

Cyngor Cymuned 1 

 
 
 
Sylwch fod pob dogfen flaenorol mewn perthynas â’r mater hwn ar gael ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gan 
ddefnyddio’r ddolen a ddarperir isod:  
 
https://www.wrecsam.gov.uk/welsh/consultation_w/schools/barkers_lane.htm  
 

https://www.wrecsam.gov.uk/welsh/consultation_w/schools/barkers_lane.htm
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Mae’r gwrthwynebiadau a gafwyd wedi eu grwpio i gategorïau yn ôl pwnc y gwrthwynebiad. Dyma’r grwpiau:  
 

 Traffig/ Parcio 

 Amgylchedd 

 Materion Cynllunio 

 Diswyddiad yn yr Ysgol Leol 

 Mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael / Rhagolygon 

 Clwb ar ôl Ysgol 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Thema  Sawl 
gwaith y 
cododd 

Traffig/ Parcio 

 

8 

Effaith Amgylcheddol 
 

3 

Materion Cynllunio 
 

4 

Diswyddiad yn yr Ysgol Leol 
 

2 

Mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael/ rhagolygon 2 

Clwb ar ôl Ysgol 

 

1 
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8 Ymateb 

3 Ymateb

4 Ymateb

2 Ymateb

2 Ymateb

1 Ymateb

Categorïau'r Ymatebion i'r Ymgynghoriad

Traffig a Pharcio
Effaith Amgylcheddol a Llygredd

Materion Cynllunio

Lleoedd Gwag / Diswyddiad yn yr Ysgol Leol

Mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael/ rhagolygon

Clwb ar ôl Ysgol
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O fewn yr ymatebion i’r Hysbysiadau Statudol a gyhoeddwyd, roedd 9 o ymatebwyr unigol a oedd yn gwrthwynebu’r cynigion. 

Mae’r pryderon a gafwyd wedi eu grwpio i gategorïau yn ôl pwnc y gwrthwynebiad.  
 

4. Ymateb yr awdurdod i’r gwrthwynebiadau  
 

Er eglurder, bydd ymatebion yr awdurdod yn cael eu darparu ar bob un o’r grwpiau yn y tablau canlynol sy’n dilyn:  
 

 
Gwrthwynebiad 

 

 
Ymateb yr Awdurdod Lleol 

 
Traffig a Pharcio 

 

Cyfeiriodd 8 ymatebydd at Draffig / Parcio yn eu gwrthwynebiadau. Enghreifftiau Isod: 

 
 ‘Cynnydd mewn traffig: Bydd ffafriaeth rhieni wrth ddewis 
Ysgol Lôn Barcas ar gyfer disgyblion sy’n byw tu allan i ardal 
gyfagos yr ysgol yn golygu cynnydd yn nifer y cerbydau sy’n 
ceisio cael mynediad ar hyd Lôn Barcas wrth i ddisgyblion gael 
eu gollwng a’u casglu ar ddechrau a diwedd y diwrnod Ysgol. 
Bydd hefyd sgil effaith gan nad yw Lôn Barcas yn ffordd 
drwodd, a fydd yn golygu bod angen teithiau ceir dwbl i ollwng 
plant ac yna troi’r car i fynd i’r cyfeiriad croes a gyrru i ffwrdd o’r 
ysgol (Cyngor Cymuned) 
 
'Oni bai eich bod yn breswylydd ar un o strydoedd yr ystâd hon, 
ni fyddai syniad gennych pa mor anodd yw pethau'r rhan fwyaf 
o foreau rhwng 8.30am a 8.50am, wrth geisio tynnu allan o 
Rodfa Sherwell i Lôn Barcas...... ! Bydd ehangu’r ysgol yn sicr 

 
Arolwg Cludiant 
 
Anfonwyd arolwg adref i bob rhiant/ gwarcheidwad cyfredol yn 
Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas.  Cynhaliwyd yr arolwg 
hwn gan yr Awdurdod Lleol i gefnogi datblygiad safle drwy 
gasglu cymaint â phosibl o wybodaeth ynghyd gan fudd-
ddeiliaid. 
 
Parcio 
 
Cydnabyddir bod problemau parcio ar adegau gollwng a 
chasglu plant ym mhob ysgol o fewn y Fwrdeistref Sirol.  Fodd 
bynnag, mae cynigion newydd wedi ystyried bod hyn yn 
broblem ac yn bwriadu lliniaru’r effaith. 
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o waethygu’r sefyllfa. Ble yn union ydych chi’n meddwl bydd y 
ceir ychwanegol ar y daith i’r ysgol yn parcio, pan nad oes 
digon o le rŵan. Dydw i ddim eisiau sefyllfa bob bore lle nad 
ydw i’n gallu gadael y dreif cyn i mi hyd yn oed geisio gyrru 
allan o’r stryd.’ (Preswylydd) 

 ‘Hoffwn herio’r cais oherwydd y cynnydd mewn tagfeydd traffig 
a’r risgiau sydd ynghlwm â hyn' (Preswylydd) 

 

Rydw i, fel eraill, yn rhannu pryderon dwys ynglŷn â’r cynnydd 
posibl mewn traffig y bydd y gymuned leol yn dyst iddo, os 
cymeradwyir yr ehangiad. Fel y mae hi, mae cyfleusterau 
parcio annigonol ar hyn o bryd yn y safle arfaethedig, sy’n 
golygu fod y cyhoedd yn parcio ar dir preifat gyferbyn â’r 
ysgol... mae gen i bryderon hefyd am ddiogelwch y rhai sy’n 
mynychu’r ysgol. Fel y mae hi, ychydig iawn o ragofalon sydd 
yno mewn mannau i gynorthwyo disgyblion a rheini i groesi 
ffordd brysur. Os bydd y cynnig yn cael ei gymeradwyo, bydd y 
sefyllfa’n sicr o waethygu oni bai fod rhagofalon diogelwch 
priodol – fel croesfan sebra – yn cael eu 
cyflwyno.  (Cynghorydd) 

 
Petai’r cynnig hwn yn mynd yn ei flaen, bwriedir cyflwyno 
cynllun am ganiatâd cynllunio amlinellol a dylai swyddogion 
ymgynghori â’r awdurdod cynllunio i sicrhau bod datrysiad 
addas yn cael ei ddatblygu er mwyn lleihau unrhyw effaith a 
achosir. 
 
Mae astudiaethau dichonolrwydd cychwynnol wedi’u cyflawni 
gan y swyddogion addysg a phenseiri, a bydd y mesurau 
lliniaru canlynol yn cael eu hystyried. 
 
• Cyflwyno gofodau parcio ar y safle.   
 
Petai’r cynnig hwn yn mynd ymlaen, bwriedir cyflwyno cynllun 
am ganiatâd cynllunio amlinellol a dylai swyddogion 
ymgynghori â’r awdurdod cynllunio i sicrhau bod datrysiad 
addas yn cael ei ddatblygu er mwyn lleihau unrhyw effaith a 
achosir.   
 
Ni fyddai caniatâd cynllunio yn cael ei gymeradwyo heb sicrhau 
bod yr holl swyddogion perthnasol megis Priffyrdd yn fodlon 
bod y dyluniad gyda lliniariadau yn briodol a digonol i ganiatáu’r 
prosiect barhau. 
 
Fel rhan o’r datblygiad, mae’r Awdurdod Lleol yn cynnig 
cyflwyno maes parcio ar y safle i sicrhau digon o leoedd parcio 
i'r holl staff.  Bydd hyn yn rhyddhau gofodau parcio tu allan i 
safle’r ysgol i rieni ollwng neu gasglu eu plant. 
 
Cwblhawyd arolwg traffig fel rhan o'r datblygiad gydag 
argymhellion pellach a fydd yn cael eu hystyried, rhai sydd y tu 
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hwnt i reolaeth yr Awdurdod Lleol ac yn berthnasol i ymddygiad 
gyrwyr. 
 

 
Cynllunio 

 

Cyfeiriodd 4 ymatebydd at Bryderon Cynllunio yn eu gwrthwynebiadau. Enghreifftiau Isod: 
 

 ‘Dymunwn brotestio yn erbyn y cynnig i osod mynedfa’r maes 
parcio ar gyfer yr ysgol oddi ar Gelli Lisburne.  Er ein bod yn 
cytuno fod angen maes parcio ar gyfer yr ysgol, credwn y 
byddai mynedfa o Lôn Barcas yn llawer gwell, ac yn llawer 
mwy diogel.  Heb law am y ffaith fod Gelli Lisburne yn lôn 
bengaead, mae’n ffordd gul ac yn eithaf anaddas ar gyfer y 
traffig ychwanegol gan gynnwys loriau dosbarthu, loriau 
ysbwriel ac ati. Gobeithir y bydd arolwg cludiant priodol yn cael 
ei gynnal. (Preswylydd) 
 
 ‘Colli man agored: Mae yna gryn dipyn o sylw wedi’i roi i’r 
diffyg mannau agored yng nghymuned Acton, a byddai hynny’n 
gwaethygu os bydd tir yr Ysgol yn cael ei ddefnyddio ar gyfer yr 
adeilad ychwanegol. Yn sgil y diffyg mannau agored, mae’r 
Cyngor Cymuned yn gwthio ar bob ysgol yng Nghymuned 
Acton i wneud eu tiroedd yn rhai mynediad agored.’ (Cyngor 
Cymuned) 
 
Materion isadeiledd eraill y dylid fod wedi eu codi mewn 
astudiaeth ddichonoldeb: 
Cynnydd yn y galw am ddŵr/ trydan yn arwain at ostyngiad 
posibl mewn pwysedd / pŵer 
Cynnydd mewn gollyngiadau dŵr gwastraff a charthffosiaeth 

 
Roedd cynlluniau drafft ar gael yn y sesiynau galw heibio fel 
astudiaeth ddichonoldeb yn unig, i ddangos y gallai’r safle 
ganiatáu cynnydd yn y niferoedd sydd wedi’u cynnwys yn y 
cynnig. Gwnaethpwyd yn glir iawn nad dyma oedd y dyluniad 
na’r cynllun terfynol ac nid oedd yn fwriad iddo gael ei ystyried 
felly. 
 
Byddai penderfyniadau ar unrhyw waith dylunio ond yn cael eu 
gwneud os byddai’r cynnig yn cael ei gymeradwyo gan y Bwrdd 
Gweithredol ar ôl cyfnod yr Hysbysiad Statudol. Byddai 
cynlluniau’n destun cymeradwyaeth gynllunio a bydd cyfle i 
weld y cynlluniau yn ystod y broses hon. 
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Gollyngiadau i’r dalgylch dŵr yn sgil y cynnydd arfaethedig yn y 
lle parcio i athrawon. (Preswylydd) 
 
 ‘Mae gennyf bryderon hefyd am ddiogelwch y rhai sy’n 
mynychu’r ysgol. Fel y mae hi, ychydig iawn o ragofalon sydd 
yno mewn mannau i gynorthwyo disgyblion a rheini i groesi 
ffordd brysur. Os bydd y cynnig yn cael ei gymeradwyo, bydd y 
sefyllfa yn sicr o waethygu oni bai fod rhagofalon diogelwch 
priodol – fel croesfan sebra – yn cael eu cyflwyno.’ 
(Cynghorydd) 
 

 
Pryderon Amgylcheddol 

 

Cyfeiriodd 3 ymatebydd at bryderon Amgylcheddol yn eu gwrthwynebiadau. 

 
Llygredd Aer: Pryderon y bydd cerbydau’n ciwio ac aros yn yr 
unfan tu allan i’r ysgol ar yr adegau prysur yn ychwanegu at 
effaith amgylcheddol ac ansawdd yr aer tu allan i’r Ysgol, yn 
arbennig o ystyried ei fod mor agos i ffordd gyswllt Llanypwll a 
llygredd aer yn sgil traffig trwm a chiwiau hir yn ystod yr awr 
brysuraf ar Gylchfan Gresffordd. 
 
 
 

 
Er bod y rhain yn bryderon sydd y tu hwnt i gylch gwaith yr 
ymgynghoriad hwn, mae’r sylwadau/ ceisiadau wedi cael eu 
hanfon i’r adran berthnasol iddynt eu hystyried.  O safbwynt 
llygredd cludiant, pa na bai'r cynnydd yn y niferoedd derbyn yn 
mynd yn ei flaen yn Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas, 
byddai angen i’r plant na fyddai’n cael lleoedd yn yr ysgol 
deithio i ysgol arall. Gallai hyn fod ymhellach i ffwrdd o’u 
cyfeiriad cartref, a gallai felly gyfrannu at lefel uwch o lygredd 
cludiant. 
 

 
Clwb ar ôl Ysgol 

 

Cyfeiriodd 1 ymatebydd at ddarpariaeth y Clwb ar ôl Ysgol yn eu gwrthwynebiad. 
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 ‘Gyda’r cynnydd mewn niferoedd disgyblion, ni fydd yn 
annisgwyl gweld cynnydd hefyd yn y galw am y clwb ar ôl ysgol 
yn Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas. Yn ôl staff, mae’r 
clwb ar hyn o bryd yn llawn ac yn cael ei gynnal yn y 
portacabins ar dir yr ysgol. Gan ystyried hyn, bydd cynnydd yn 
y capasiti’n golygu y gallai’r clwb ar ôl ysgol yn cael ei 
ordanysgrifio. Yn amlwg bydd hyn yn achosi amryw o faterion 
oni bai fod y clwb ar ôl ysgol yn cael ei symud i adeilad mwy 
parhaol. 
 
Mae’r Cyngor Cymuned yn argymell yn gryf i Gyngor 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam wrth gyflawni ei Addewid Chwarae 
ac fel rhan o’r ymgynghoriad hwn, ei fod yn rhoi ystyriaeth i 
alluogi “Mynediad Agored” i dir yr ysgol y tu allan i oriau ysgol i 
sicrhau man chwarae diogel i blant sy'n byw yn Ward Parc 
Borras, ac i alluogi gwell mynediad i blant i’r parth cyhoeddus.’ 
(Cyngor Cymuned) 
 

Mae’r cais hwn tu allan i gylch gorchwyl yr ymgynghoriad, ond 
trosglwyddwyd y sylw/ Cais i’r Ysgol a rhoddwyd esboniad o 
hyn yn ystod y cyfnod ymgynghori blaenorol.  Mae’r ysgol wedi 
rhoi gwybod i ni nad yw’r cais wedi ei wneud gan y cyngor 
cymuned i alluogi’r ysgol i ystyried y cais yn ffurfiol. 
 

 
Mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael/ rhagolygon 

Dim Defnydd i’r Ysgol Leol 
 

Cyfeiriodd 2 ymatebydd at y Niferoedd yn fwy o geisiadau na lleoedd sydd ar gael/ rhagolygon gyda’u gwrthwynebiadau a 
chyfeiriodd 2 at yr effaith ar ysgolion Lleol. 

 
 ‘Twf a Ragwelir yng Nghanol y Dref: Nid yw’r arolwg o 
ffafriaeth rheini ar gyfer lleoedd ysgolion yng Nghanol y 
Dref o fewn y ddogfen Ymgynghori yn dangos fod twf 
demograffig o’r fath a bod y galw gan ddisgyblion sy’n 
byw yn ward Parc Borras a fyddai’n dewis mynychu Ysol 
Cyfrwng Saesneg Lôn Barcas; nac y byddai’r cynnig i 
gynyddu nifer y disgyblion o 105 yn mynd i’r afael ag 

 
Mae’r galw am leoedd ysgol yng nghanol y dref yn cynyddu 
gyda mwy o geisiadau na nifer y lleoedd mewn nifer o ysgolion 
canol y dref ar hyn o bryd.   
 

Mae’r Cyngor yn rhagweld y bydd y duedd yn parhau ac mae'r 
galw am leoedd yng nghanol y dref yn uwch na'r niferoedd 
derbyn a gyhoeddwyd.  
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unrhyw achosion lle mae mwy o geisiadau na nifer y 
lleoedd yn sgil ffafriaeth a dewisiadau rhieni o’u cymharu 
ag ysgolion cynradd cyfagos eraill’ (Cyngor Cymuned) 
 
 ‘Effaith y cynnig ar ysgolion cyfagos: Yn groes i’r 
datganiad yn y Ddogfen Ymgynghori, mae’r Cyngor 
Cymuned yn dymuno nodi fod ei Lywodraethwyr yn Ysgol 
Gymunedol Acton wedi cadarnhau bod diffyg disgyblion ar 
hyn o bryd a gallai Athrawon fod yn wynebu dileu swydd. 
Ni ddylai datblygiad Ysgol Lôn Barcas fod ar draul unrhyw 
Ysgol Gynradd Gradd A arall yng Nghymuned Acton neu 
Ganol y Dref’ (Cyngor Cymuned) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‘Heriwn rywfaint o’r manylion yn y ddogfen Ymgynghori, 
yn arbennig y datganiad nad oes lleoedd gwag yn Ysgol 
Gynradd Parc Acton’ Cyngor Cymuned. 
 
 
 

 
Lle bydd cyllid yn caniatáu, bydd yr Awdurdod Lleol yn ceisio 
ychwanegu mwy o leoedd mewn ysgolion cynradd, er mwyn 
diwallu’r galw lleol, lleihau meintiau dosbarthiadau, gwella 
dosbarthiad lleoedd ysgol a darparu mwy o ddewis i rieni.   
Nid yw’r sefyllfa bresennol ym Mharc Acton yn gysylltiedig â’r 
cynigion hyn.  Mae’r cynigion yn bwriadu lliniaru pwysau oddi ar 
ysgolion canol y dref drwy leihau meintiau dosbarthiadau 
cyffredinol, fel y pennir gan Ysgrifennydd y Cabinet dros 
Addysg, Kirsty Williams drwy gyflwyno cronfa i fynd i’r afael â 
meintiau dosbarthiadau babanod. 
 
Mae'r cynnig hwn yn ceisio cynyddu nifer y lleoedd yn 
Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas, ac yn adlewyrchu 
asesiad o anghenion strategol a oedd yn ystyried capasiti, 
lleoliad, safle a chyfyngiadau adeiladau, cyfuniadau a 
chyflwr adeiladau yn holl ysgolion canol y dref.  

 
Nodwyd safle Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas fel y safle 
sy’n gallu derbyn ysgol gyda 315 o leoedd a 45 o leoedd 
meithrin gan ddefnyddio 'Mesur Capasiti Ysgolion yng 
Nghymru, Cylchlythyr Llywodraeth Cymru rhif: 021/2011 (2011) 
a gofynion ar gyfer ysgol y maint hwn o dan Fwletin Adeiladu 
98.  
 
Byddai hyn yn golygu y gallwn leihau meintiau dosbarth a 
diwallu'r galw lleol am leoedd cynradd yng nghanol y dref.  
 
 
Mae Ysgol Gynradd Parc Acton yn ysgol gyda lleoedd i 420 o 
blant ar hyn o bryd.  Gan nad yw’r Awdurdod Lleol yn bwriadu 
cynyddu nifer y lleoedd dros 420 mewn unrhyw un o’i ysgolion 
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 ‘Sawl gwaith mae mwy o geisiadau na lleoedd wedi bod yn 
yr ysgol yn y 5 mlynedd diwethaf?’ (Preswylydd) 
 
 
 
 
 
 
 

cynradd ar hyn o bryd, ni fyddai’n gallu ehangu ar y safle hwn.  
Felly ‘nid oes capasiti’ i alluogi’r awdurdod i ehangu ar y safle 
hwn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data am fwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael ar 
gyfer ysgolion Cynradd canol y dref 2015-2019.  Mae’r tabl isod 
yn dangos yr achosion lle gwrthodwyd y dewis 1af ar gyfer y 
cyfnod dan sylw. 
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Derbyniad 
Blwyddyn – 
gwrthod 
dewis 1af 
 

Medi 
2015 

Medi 
2016 

Medi 
2017 

Medi 
2018 

Medi 
2019 ar 
20/5/19 

 
Ysgol 
Gynradd 
Gymunedol 
Lôn Barcas 
 

 
5 

 
1 

 
0 

 
4 

 
1 

Holl Ysgolion 
Cynradd 
Canol y Dref 
 

 
16 

 
10 

 
16 

 
16 

 
23 

 

 

 

4.1.1 Deiseb  

Cafwyd un ddeiseb a lofnodwyd gan 24 o lofnodwyd o 12 eiddo preswyl cyfagos i Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas. 

Dyma’r pryderon a restrwyd yn y ddeiseb: 

 Cynnydd yn y defnydd o Briffyrdd 

 Mynedfa oddi ar Gelli Lisburne 

 Llain Welededd 

 Mynediad i Gerbydau'r Gwasanaethau Brys 

 Gwrych 

 Llecyn Gemau Amlddefnydd: - 
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 Goleuo 

 

 

 
Pryder 
 

 
Ymateb yr Awdurdod Lleol 

 
Cynnydd yn y defnydd o Briffyrdd 
Nid yw’r cynnig yn llwyddo i fynd i’r afael yn effeithiol a'r 
cynhyrchiant teithiau mewn cerbydau sy’n debyg o ddeillio o’r 
daith arfaethedig hon 
 

 
Bydd hyn yn cael ei ystyried fel rhan o’r broses Gynllunio ar ôl 
ymgynghori â’r holl rai y byddwn yn ymgynghori â nhw gan 
gynnwys Gwasanaeth Priffyrdd y Cyngor, byddant yn nodi a 
ydynt yn fodlon fod y dyluniad ac unrhyw liniariadau yn briodol 
ac yn ddigonol i ganiatáu’r prosiect i fwrw ymlaen. 
 

 
Mynedfa oddi ar Gelli Lisburne 
Yn benodol, mae trigolion Gelli Lisburne yn gwrthwynebu 
cynnig sy’n cynnwys lleoli mynedfa i gerbydau neu gerddwyr ar 
Gelli Lisburne. Byddai’r cynnig yn anochel yn arwain at 
ddwysáu defnydd o ffordd bengaead na chafodd ei chynllunio 
ar gyfer traffig trwm. 
 

 
Roedd cynlluniau drafft ar gael yn y sesiynau galw heibio fel 
astudiaeth ddichonoldeb yn unig, i ddangos y gallai’r safle 
ganiatáu cynnydd yn y niferoedd sydd wedi’u cynnwys yn y 
cynnig.  Gwnaethpwyd yn glir iawn nad dyma oedd y dyluniad 
neu’r cynllun terfynol ac nid oedd yn fwriad iddo gael ei ystyried 
felly. 
 
Byddai penderfyniadau ar y gwaith dylunio yn cael eu gwneud 
os bydd y Bwrdd Gweithredol yn cymeradwyo’r cynnig.  Ar hyn 
o bryd, byddai’r cynlluniau’n destun cymeradwyaeth gynllunio a 
bydd cyfle i weld y cynlluniau yn ystod y broses hon. 
 

  



20 | T u d a l e n  
 

 

Llain Welededd 
 

Bydd bodolaeth troad siarp a cherbydau yn mynd heibio o’r 
cyfeiriad gwahanol yn cynyddu'r perygl i ddiogelwch preswylwyr 
a hefyd ar ddiogelwch plant ac wyrion sy’n aml yn chwarae ar y 
stryd hon sy’n ffordd bengaead ddistaw. 

 
 

 
Ni fyddai caniatâd cynllunio yn cael ei gymeradwyo heb sicrhau 
bod yr holl swyddogion perthnasol megis Priffyrdd yn fodlon 
bod y dyluniad gyda lliniariadau yn briodol a digonol i ganiatáu’r 
prosiect i barhau. 
 

 
Mynediad i Gerbydau'r Gwasanaethau Brys 
 
Ar gyfer y boblogaeth sy’n heneiddio ar Gelli Lisburne, mae’r 
cynnig yn cynyddu’r tebygolrwydd y bydd ceir rhieni yn cael eu 
parcio ar Gelli Lisburne ac felly cynyddu’r perygl na fydd 
cerbydau'r gwasanaethau brys yn gallu cael mynediad i’w 
cartrefi. 
 

 
 
 
Ni fyddai caniatâd cynllunio yn cael ei gymeradwyo heb sicrhau 
bod yr holl swyddogion perthnasol megis Priffyrdd yn fodlon 
bod y dyluniad gyda lliniariadau yn briodol a digonol i ganiatáu’r 
prosiect i barhau. 

 
Gwrych 
 
Mae’r trigolion yn gwrthwynebu unrhyw gynllun sy’n torri’r 
gwrych presennol. 
 

 
 
 
Byddai penderfyniadau ar y gwaith dylunio yn cael eu gwneud 
os bydd y Bwrdd Gweithredol yn cymeradwyo’r cynnig.  Ar hyn 
o bryd, byddai’r cynlluniau’n destun cymeradwyaeth gynllunio a 
bydd cyfle i weld y cynlluniau yn ystod y broses hon. 

 
Llecyn Gemau Amlddefnydd: - 
 
Mae trigolion Lôn Barcas hefyd yn gwrthwynebu'r Llecyn 
Gemau Amlddefnydd os bydd y cynnig / cynllun yn cynyddu 
lefelau sŵn ar ôl oriau agor yr ysgol heb law am ar gyfer 
gweithgareddau’r ysgol. Yn benodol, rydym yn gwrthwynebu’r 
defnydd gan y cyhoedd ar ôl 6pm ddyddiau’r wythnos ac ar 

 
 
 
Ni fyddai’r defnydd o gyfleusterau’r ysgol yn ystod yr 
amseroedd penodol hyn yn dod o dan gylch gorchwyl yr 
ymgynghoriad hwn a byddai’n benderfyniad a wneir gan yr 
ysgol / Corff Llywodraethu. Mae’r sylwadau hyn hefyd wedi cael 
eu trosglwyddo i’r ysgol. 
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benwythnosau gan y bydd yn cael effaith niweidiol ar yr 
amgylchedd lleol i drigolion. 
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Goleuo 
 

Rydym yn gwrthwynebu i unrhyw oleuo ychwanegol/ dyluniad 
goleuadau a fyddai’n cael effaith andwyol ar fwynhad trigolion 
o’r ardal o amgylch Gelli Lisburne.  

 
 

 
Byddai penderfyniadau ar y gwaith dylunio yn cael eu gwneud 
os bydd y Bwrdd Gweithredol yn cymeradwyo’r cynnig.  Ar hyn 
o bryd, byddai’r cynlluniau’n destun cymeradwyaeth gynllunio a 
bydd cyfle i weld y cynlluniau yn ystod y broses hon. 

 

Crynodeb o’r Ddeiseb 

 

 ‘Mae trigolion Gelli Lisburne yn cefnogi’r ysgol ac nid ydynt yn gwrthwynebu ehangiad yr ysgol ynddo’i hun, ar yr 

amod fod y cynllun y cynnig yn dilyn canllaw Llywodraeth Cymru o ran darparu isadeiledd angenrheidiol ar gyfer 

gollwng plant wrth yr ysgol. 

 

Mae darparu maes parcio i’r ysgol yn helpu ond fel trigolion, teimlwn fod angen a’i bod yn rhesymol i ofyn i 

fynedfa’r maes parcio gael ei lleoli, fel y mae ar hyn o bryd, ar Lon Barcas gan ddefnyddio’r fynedfa bresennol.  

Gofynnwn yn barchus i'r cynllun gael ei addasu i'r perwyl hwnnw a chredwn y bydd modd cael mynediad i'r maes 

parcio i’r chwith o’r ysgol wrth i chi edrych arni o safle Lôn Barcas.” (Preswylwyr) 
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Penderfyniad y Bwrdd Gweithredol  

 
Bydd Bwrdd Gweithredol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cyfarfod ar 9 Gorffennaf 2019 i drafod yr Adroddiad Gwrthwynebu 
ar gyfer y cynnig i gynyddu nifer y lleoedd i ddisgyblion yn Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas. 
 
Gofynnir i’r Bwrdd Gweithredol am gymeradwyaeth i symud ymlaen â’r cynnig i gynyddu nifer y lleoedd i ddisgyblion yn 
Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas.  Dyma fydd y penderfyniad terfynol mewn perthynas â’r cynnig. 
 

Bydd hysbysiad penderfyniad terfynol yn cael ei gyhoeddi ar wefan Wrecsam a byddwn yn rhoi gwybod i’r holl wrthwynebwyr. 

 


